
Dragi colegi, 

Numele meu este Oliver Lukacs. Am absolvit Kinetoterapia in cadrul Facultății de 

Educație Fizică și Sport Timișoara in anul 2005. În timpul facultății am  lucrat ca 

voluntar în cabinetul de kinetoterapie “Casa Austria”, iar după absolvire am fost 

angajat in  secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Județean de 

Urgență Pius Bânzeu. În momentul de față am acumulat 16 ani de experiență în 

una dintre cele mai grele si complexe secții. Este o secție in care ai toate 

patologiile posibile, pentru mine fiind mereu o provocaresă lucrez aici. 

În tot acest timp am militatpentru importanța kinetoterapiei si a iesirii ei din 

anonimat in sistemul sanitar, să fac  conducatorii  să înțeleagă importanța 

kinetoterapeuților in toate sectiile unui spital. Am avut alături de mine un 

sprijinfoarte important în persoana domnului Profesor Săndesc Dorel, șeful secției 

de A.T.I., care ne-a sustinut mereu și care a fost prezent alături de  mine într-o 

emisiune televizată la TVR1 Timișoara în care am vorbit despre importanța 

Kinetoterapiei și despre modul in carene-au inclus în categoria celor care nu 

facem parte din actul medical pentru ca, astfel,  maririle de salarii șa nu ne fie 

acordate.  ( https://youtu.be/f8zgqVJxrLI) 

Am luptat alături de Colegiul Fizioterapeuților și în perioada de pandemie pentru 

a ni se face dreptate nouă, celor care suntem indispensabili în actul medical.  

De asemenea, am avut o altă intervenție la un post de televiziune pe Skype, în 

care am atras atenția celor de la Ministerul  Sănătății că este momentul în care 

kinetoterapeuții să fie inclusi în categoria corespunzătoare.  

(https://www.facebook.com/137358306324161/posts/3000758969984066/?sfns

n=mo&d=n&vh=e) 

Sunt convins că din poziția de membru in Consiliul Teritorial al Fizioterapeuților 

Timiș-Arad, voi avea posibilitatea mai ușor de a-mi pune in practică ideile, 

experiența, sufletul si dragostea pentru această meserie. De aceea doresc, ca prin 

votul vostru, să îmi acordați o șansă pentru a demonstra că se poate face mai 

mult , că putem crește împreună, că putem avea respectul cuvenit!  

Mulțumesc pentru încrederea acordată. 


